RECULL DE MÀSTERS. ÀMBIT EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES, CURS 2016-17
TÍTOL MÀSTER

Universitat

1 Màster d'Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat UAB

Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat
2
Ambiental, Econòmica i Social

UAB

Màster en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat
3
(JEMES)

UAB
Erasmus Mundus

4

Màster en Mediació Intermediterránea: cap a la
Inversió i la Integració

UAB
Erasmus Mundus

5

Màster en Polítiques Educatives per al
Desenvolupament Global (GLOBED)

UAB
Erasmus Mundus

Tipus

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Francesc Lloret

ga.masters.biociencies@uab.cat

El màster està adreçat a estudiants interessats en conèixer els processos implicats en el
1. Sostenibilitat econòmica, social i funcionament dels ecosistemes terrestres i les opcions per tal de mitigar el seu
Web UAB
deteriorament futur en un context de canvi ambiental global, així com estudiants
ambiental
interessats en la gestió i conservació dels recursos naturals biològics (fauna i flora).

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Carme Miralles-Guasch

És un màster d’orientació mixta. Per una banda, té un component d’estudis avançats
pels graduats en Ciències Ambientals. Per l’altra, dóna resposta a altres titulats
1. Sostenibilitat econòmica, social i superiors que busquen incorporar un perfil ambiental als seus currículums, des de
coord.master.ambientals@uab.cat
Web UAB
ambiental
vessants com l’Economia Ecològica, la Ciència i Gestió del Canvi Global, la Tecnologia
Ambiental o l’Ecologia Industrial i Urbana, àmbits entesos com especialitats dins del
màster.

Presencial
(120 ECTS)

Aalborg Universitet,
Dinamarca (coord)
Gara Villalba (UAB)

Presencial
(100 ECTS)

Università Ca'Foscari
Venezia (coord)
master.mim@uab.cat
Teresa Velázquez GarcíaTalavera (UAB)

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Programa d'estudis de dos anys impartit conjuntament per la UAB, la Universitat Ca
'Foscari de Venècia i la Universitat Paul-Valéry Montpellier. El màster ofereix als
estudiants competències professionals en el camp de la mediació, la comunicació, la
cooperació i la integració mediterrània, així com amb les eines metodològiques per
prosseguir amb activitats orientades a la recerca.

http://www.mastermimplus.
eu/

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

UAB (coord)
Xavier Bonal

Xavier.bonal@uab.cat

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster vol establir nous estàndards com a màster oficial en el camp de la
globalització, l’educació i el desenvolupament internacional. GLOBED promourà un
apropament interdisciplinari al camp de l’educació i del desenvolupament congregant
centres de recerca d’arreu d’Europa de orígens i maneres de fer diversos, i aportarà
expertesa de totes les regions del món.

http://globed.eu/

Laura Feliu

Laura.Feliu@uab.cat

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP)
atorgada per la Generalitat de Catalunya. El programa del MURISD prepara als
estudiants per a l'anàlisi dels principals actors, eines, processos i estructures de la
http://murisd.uab.es/
societat internacional, per al coneixement dels diferents àmbits de la vida internacional,
i per a articular allò relatiu a la seguretat i al desenvolupament, i la seva concreció
particular en diverses àrees geogràfiques especialment rellevants.

Oficial

Oficial

gara.villalba@uab.cat

Descripció

Web

El màster ofereix una formació amb orientació científica i teòrica i un nivell acadèmic
alt. Aprofitant la llarga experiència en docència i recerca de les institucions que el duen
a terme, el programa es centra en la qualitat del medi ambient i en les tecnologies que
1. Sostenibilitat econòmica, social i
hi estan relacionades, així com en la gestió i a la conservació sostenible. Des d'una
http://www.jemes-cisu.eu
ambiental
perspectiva tecnològica i empresarial, el màster estudia els canvis químics, físics i
biològics en el medi ambient i considera el comportament de l'aire, de l'aigua i del sòl i
els efectes d'activitats antropogèniques.

Màster de Relacions Internacionals, Seguretat i
6
Desenvolupament (MURISD)

UAB

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

7 Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària

UAB
Interuniversitari
(UAB+UdG+UdL+UVic)

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

UAB (coord)
Ernesto Morales

ernesto.morales@uab.cat

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster es presenta com a una proposta professionalitzadora i de recerca construïda
des de l’abordatge de les polítiques públiques i l’acció comunitària. Aquesta proposta
formativa combina l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics amb la participació de http://escoladeligop.com/
professorat acadèmic i professional i utilitza el treball de casos per fer una aproximació
complexa i participativa a la realitat del territori.

8 Màster en Gestió Pública

UAB
Interuniversitari
(UAB+UPF+UB)

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

UAB (coord)
Raquel Gallego

m.gestio.publica@uab.cat
(gestió acadèmica)

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster ofereix formació avançada i especialitzada en gestió pública: proporciona
http://mastergestiopublica.u
instruments teòrics i metodològics necessaris per a aquells/es estudiants que tinguin
interès o bé per generar coneixement analític sobre la gestió pública a través d’activitat ab.cat/
de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública.

UAB

Propi

Semipresencial
(65 ECTS)

Maria Nuria López

nlsnoodles@hotmail.com

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster s'ha adaptat per tal de formar professionals amb titulacions en arees de la
salut i de la vida (medicina, biologia, farmàcia, veterinaria, infermeria, nutrició,
fisiologia, odontologia, etc) que necessiten una formació especialitzada i pràctica i que
vulguin dedicar-se professionalment a la Cooperació Internacional i a l'acció
humanitària, treballant amb ONSs, Institucions i organismes internacionals de
cooperació al desenvolupament en salut.

http://medicinatropical.uab.es

UAB

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Antoni Castel

antoni.castel@uab.cat

3. Cultura de Pau i justicia
restaurativa

Aquest màster ofereix la formació adequada, a través de l'estudi de diversos conflictes
internacionals i interns, i dels moviments i conflictes socials, per entendre quina és la
seva lògica i com actuar-hi des de les perspectives de la comunicació de forma
compromesa amb valors solidaris i de justicia social.

Web UAB

UAB

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Isabel Muntané

5. Gènere

L'objectiu del màster és oferir una formació crítica sobre els condicionants socials que
afecten les identitats de gènere i el sistema comunicatiu. Formació teòrica i pràctica
sobre la gestació de les identitats de gènere en el món contemporani.

http://www.mastergenerecom
unicacio.org/

9 Màster en Salut Internacional i Cooperació

10

Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i
Moviments Socials

11 Màster Gènere i Comunicació

master.gic@uab.cat
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12 Màster Diplomàcia i Funció Pública Internacional

13

Màster en Migracions Contemporànies

14 Màster en Biodiversitat

15 Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Màster d’Ecologia, Gestió i Restauració del Medi
16
Natural

17 Màster d’Educació en Valors i Ciutadania

18

Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat
Energètica

Universitat

Tipus

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Descripció

Web

UAB
Interuniversitari
(UAB+UB)

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Elisabet Rubio

info@ceibcn.com

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

La UB, la UAB i la Fundació Privada Centre d'Estudis Internacionals tenen, entre els
seus objectius, l'organització i desenvolupament d'estudis de postgrau i de cursos,
seminaris i activitats d'interès cultural i social. Atesa la coincidència d'objectius
formatius a més de l'acreditada experiència en l'àmbit del dret, economia i relacions
http://www.ceibcn.com/es/
internacionals, les universitats esmentades i la Fundació Privada Centre d'Estudis
Internacionals s'han proposat realitzar conjuntament el màster en Diplomàcia i Funció
master-diplomacia
Pública Internacional. La col·laboració de tots els centres permetrà aconseguir l'objectiu
principal del màster, que és oferir una formació especialitzada de postgrau, de caràcter
professional, altament qualificada a nivell teòric i pràctic en diplomàcia i funció pública
internacional i europea.

UAB
Interuniversitari
(UAB+UB)

Propi

Presencial
(54 ECTS)

UAB (coord)
Alisa Petrof

cr.migracions@uab.cat

4. Interculturalitat

L'oferta del Màster s'estructura a partir de dues especialitats: Gestió de la diversitat o bé
drets i integració. Els objectius consisteixen en la comprensió de les migracions,
Web UAB
diagnosticar problemàtiques generadores de desigualtst social, disseny de programes i
politiques des d'una perspectiva de cohesió, etc.

UB

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Antonio Gómez

agomez@ub.edu

L’estudi de la biodiversitat és una àrea emergent de la biologia que en els darrers temps
ha transcendit cap al domini públic i polític. Conèixer la diversitat dels éssers vius, el
1. Sostenibilitat econòmica, social i
seu origen i evolució, i assegurar-ne la conservació té un interès no solament acadèmic, Web UB
ambiental
sinó que resulta imprescindible per assegurar un desenvolupament sostenible de la
nostra societat i una correcta gestió del territori i del medi natural.

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

UB (coord)
Norbert Bilbeny Garcia

master.cdh@gmail.com

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

jlriera@ub.edu

El màster l té com a objectiu la formació de professionals i científics en l’estudi de
poblacions, comunitats i sistemes naturals per a la diagnosi, gestió i restauració dels
1. Sostenibilitat econòmica, social i ecosistemes tant naturals com transformats per l’home. Proporciona coneixements
Web UB
ambiental
científics, metodològics i tècnics avançats de caràcter especialitzat i multidisciplinari, i
impulsa la col·laboració amb grups de recerca i amb entitats per al desenvolupament de
projectes aplicats que acostin aquest exercici als estudiants

UB
Interuniversitari
(UB+UdG)

UB

Joan Lluís Riera

La situació actual ha posat en qüestió valors fonamentals de la ciutadania democràtica i
la cohesió social. La globalització i les xarxes socials plantejen també nous reptes en la
configuració de les identitats. Aquest màster pretèn formar en la realització de
Web UB
programes i dissenys de projectes per tal d'educar en valors i ciutadania, i apropar-se a
les nocions que això abarca. Dóna l'oportunitat de conèixer quines són les necessitats
socials, etc.

UB

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

M. Jesús Martín

UB

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Fac. Física

Aquest títol pretén fomentar entre els estudiants una mentalitat sensible i rigorosament
1. Sostenibilitat econòmica, social i fonamentada sobre el concepte general de sostenibilitat i desenvolupar competències
ambiental
en l'àrea de la protecció ambiental i la gestió energètica sostenible, és a dir, energies
renovables, eficiència, estalvi energètic, etc.

Web UB

Presencial
(60 ECTS)

Joan Dosta

El màster ofereix una formació avançada en control de la contaminació del medi
ambient i protecció de la salut pública. Així, l’alumnat serà capaç d’afrontar els
1. Sostenibilitat econòmica, social i problemes ambientals de la societat actual, molts dels quals estan relacionats amb la
ambiental
contaminació de l’aire o de l’aigua, els residus, i els sòls contaminats. L’objectiu és,
d’una banda, que els titulats sàpiguen fer l’anàlisi i el diagnòstic del problema i puguin
adoptar-ne la solució més adient.

Web UB

Presencial
(60 ECTS)

Escola Universitària
d'Infermeria Sant Joan de
Déu

19 Màster d’Enginyeria Ambiental

UB

20 Màster d’Estudis Avançats en Exclusió Social

UB

21 Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

UB
Interuniversitari
Oficial
(UB+UAB+UdG+UVic+U
RV+UPF+UPC+UdL)

Dues modalitats:
Presencial i Online

UB (coord)
Cristina Borderías

22 Màster de Mediació en Conflictes

UB

Presencial
(60 ECTS)

Inmaculada Armadans

Oficial

Oficial

Oficial

xusmartin@ub.edu

master.ea@ub.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

L'objectiu general del màster és oferir una formació específica, des de les perspectives
de l'ètica, la política i la filosofia del dret, per saber orientar i prendre decisions amb
relació al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els
Web UB
problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat
i la identitat, i també respecte dels dilemes de la bioètica i de la biopolítica.

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster respon a la necessitat de promoure investigacions i pràctiques socials
especialitzades que puguin donar resposta a les necessitats i als drets bàsics de les
persones en l'estat del benestar de d'una visió globalitzadora i capacitar a experts en el Web UB
disseny, avaluació i gestió de programes institucionals i equips professionals en l'àmbit
de l'exclusió social.

cborderiasm@ub.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Màster interdisciplinari impulsat per l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i
Gènere (IIEDG), en el qual participen vuit universitats catalanes. Consta de dues
especialitats: Teoria, Crítica i Cultura / Dones, Treballs i Polítiques Públiques. L'objectiu http://www.iiedg.org/
general del màster és donar una formació en els estudis sobre dones i gènere que sigui
científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d'interès social.

iarmadans@ub.edu

3. Cultura de Pau i justicia
restaurativa

La mediació sorgeix de la necessitat d'afrontar els conflictes personals, relacionals,
estructurals i culturals d'ámbit públic i privat. La mediació transforma el conflicte des de
la vía pacífica y facilita l'entenement social, jurídic i polític. Pretén formar investigadors Web UB
i professionals de la gestió dels conflictes i la mediació per intervenir en diversos
ambits: familiar, comunitari, mercantil, organitzacions, etc.
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Màster en Globalització, Desenvolupament i
23
Cooperació

Universitat

UB

Tipus

Modalitat

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Descripció

msirera@ub.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Aquest màster en desenvolupament i cooperació pretén seguir formant, especialistes
que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la
construcció d’unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que
Web Món-3
apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i
esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de
l’actual.

Núria González

educaglob@ub.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster pretèn oferir eines conceptuals i metodològiques a professionals de l'educació
de diferents nivells, ámbits i escenaris de dedicació. És important comprendre i valorar
amb sentit critic la realitat global i les dinàmiques del món globalitzat, a més dissenyar, Web UB
implementar i avaluar projectes d'educació en qualsevol ambit educatiu per tractar el
desenvolupament sostenible, ciutadania global i drets humans.

Maite Sirera

Web

Màster en Educació, Globalització i Transformació
24
Social

UB

Propi

Online
(60 ECTS)

25 Màster en Estudis Llatinoamericans

UB

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Meritxell Tous

mtous@ub.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster ofereix una formació d'especialista en el coneixement avançat de les
institucions socials, economiques, politiques i culturals llatinoamericanes que permet
exercir tant en l'àmbit acadèmic com en organismes especialitzats en Amèrica Llatina.
Ofereix una formació que dóna la capacitat per aplicar les disciplines en l'ámbit de la
cultura, la comunicació i les ONG.

Web UB

26 Màster en Direcció de fundacions i associacions

UB

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Antoni Garcia Castellví

a.garcia.castellvi@ub.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

L'objectiu principal del màster és proporcionar una formació per exercir com a
professional en l'àmbit de les entitats sense anim de lucre. S'orienta cap a la gestió
juridica, economica-contable, i fiscal de les institucions. Matèries doncs, que serveixen
per gestionar les diferents problemàtiques que poden succeir dins de les entitats.

Web UB

Propi

Presencial
(60 ECTS)

mei@ub.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster en qüestió servirà per profunditzar en l'estudi de la societat internacional i
comprendre l'estructura institucional i de relacions que configuren el món actual.
Estudiar les organitzacions internacionals i els ámbits materials principals de la
cooperació internacional institucionalitzada, partint d'uns cursos més generals com
història contemporània. economía internacional, etc.

Web UB

mrbonet.mia@ub.edu

Vol donar resposta a una necessitat social i a una demanda creixent de professionals
1. Sostenibilitat econòmica, social i capaços d'integrar a la perspectiva tècnica d'una formació psico-social suficient per
ambiental
gestionar els aspectes humans, que són la principal causa i conseqüència de les
qüestions ambientals.

formacion@isglobal.org

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Resulta imprescindible analitzar els factors que condicionen la salut de la població
mundial, entendre les relacions complexes de la salut amb altres disciplines com
http://www.mastersaludglobal.
l'economia, les ciències polítiques, etc. És necessari participar en el desenvolupament
org/
de solucions sostenibles que contribueixin a millorar la salut i el seu accés, sobre tot en
poblacions més desafavorides.
Té com objectiu contribuir a la millora de la gestió dels recursos culturals preparant als
gestors i professionals perquè siguin capaços de dissenyar plans de gestió del patrimoni Web UB
i que contribueixin al desenvolupament econòmic social i la creació d'ocupació.

Màster en Estudis Internacionals: organitzacions i
27
cooperació internacionals

28

Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i
Societat

UB
Interuniversitari
(UB+UAB)

Propi

Presencial
(75 ECTS)

Maria Rosa Bonet

Web UB

UB

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Màster en Patrimoni mundial i projectes culturals per al
UB
desenvolupament

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Lluís Bonet

gestiocultural@ub.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Pere Pons

pere.pons@udg.edu

La finalitat d'aquest estudi és formar professionals competents en l’anàlisi, el diagnòstic
1. Sostenibilitat econòmica, social i i la gestió del canvi ambiental mitjançant l’aprofundiment en els coneixements científics,
Web UdG
ambiental
metodològics i tècnics necessaris. Es donarà una rellevància notable al canvi climàtic,
en tant que és valor principal del canvi ambiental global

29 Màster en Salut Global

30

UB

31 Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió

UdG

L'objectiu del màster es basa en formar professionals capacitats per intervenir en la
planificació i el govern del territori i de la ciutat, sota el paradigma de sistemes
http://ppa.architettura1. Sostenibilitat econòmica, social i
integrats, i el de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. S'ha de tenir en compte
ambiental
uniss.it/index.php/cat
que s'han de cursar part del estudis en una de les universitats estrangeres.

32

Màster de Polítiques i Planificació per a les Ciutats,
l'Ambient i el Paisatge

UdG
Interuniversitari
Oficial
(UAB+IUAV+ULISBOA+
UNISS)

Presencial
(120 ECTS)

UdG (coord)
Joan Vicente

joan.vicente@udg.edu

33

Màster en Desenvolupament humà sostenible local i
alternatives a la globalització neoliberal

UdG

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Jordi de Cambra

jordi.cambra@udg.edu

El màster capacita per formar als estudiants com agents de transformació social, obrint
possibilitats d'ocupació des de l'ambit de les administracions locals fins als dels
1. Sostenibilitat econòmica, social i
organismes del sistema de Nacions Unides, passant per les entitats de la societat civil Web UdG
ambiental
implicades en aquest camp. Es pretèn formar un nou marc de reflexió per donar
respostes pràctiques a problemes locals de desenvolupament.

34

Màster en Polítiques Públiques, Govern i Intervenció
Social

UdG
(U. Autónoma de Santo
Domingo)

Propi

Presencial
(90 ECTS)

UdG (coord.)
Jordi Bonet

jordi.bonet@udg.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

UdL

Oficial

Presencial
(72 ECTS)

Jesús Pemán

peman@pvcf.udl.cat

El Màster en Enginyeria de Forests té com a objectiu formar tècnics en aquest sector, i
1. Sostenibilitat econòmica, social i habilitals per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests. A més ofereix als
ambiental
estudiants una formació en els àmbits de gestió, disseny e innovació del medi rural
forestal.

35 Màster Enginyeria de Forests

El màster pretén d'otar als estudiants de coneixements teòrics i metodològics en el
camp de les polítiques públiques, posant especial émfasi en aquelles matèries
relacionades amb la intervenció social. Se'ls hi proporciona competències pràctiques
per poder desenvolupar amb éxit pràctiques de disseny, implementació, avaluació i
comunicació de l'acció pública.

Web Fundació UdG

http://www.mastermontes.udl.
cat/
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36 Màster European Forestry

UdL
Erasmus Mundus

Màster en Gestió Forestal i de Recursos Naturals al
37
Mediterrani (MEDfOR)

UdL
Erasmus Mundus

38 Màster en Gestió de Sòls i Aigües

UdL
interuniversitari
(UB+UAB+Unav)

39

Màster en Incendis Forestals: Ciència i Gestió Integral
(FUEGO)

40 Màster en Millora Genètica Vegetal

41

Màster en Planificació Integrada per al
Desenvolupament Rural i la Gestió del Medi Ambient

UdL
interuniversitari
(UCO+UniLeon)

UdL

UdL

Tipus

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

secretariat@europeanforestry.eu

The MSc European Forestry programme provides you academic education in forestry
focusing on the international dimension of sustainable forest management issues. Our
programme is an extra dimension to the already existing educational markets in forestry
and nature management in Europe. In our programme, European forestry universities
collaborate intensively to offer joint courses as well as their existing curricula, based on
1. Sostenibilitat econòmica, social i the knowledge and experience of forest management for which European forestry was http://www.uef.fi/en/web/m
ambiental
the cradle already centuries ago. We respond to the increasing number of issues in
dp-europeanforestry
forest and nature management at international as well as national levels, which provide
a whole range of new challenges and demands for policy making and management at
the national, European and wider international level. The European view on forest
management is well founded both in the latest research results as well as centuries of
experience.
Aquest Erasmus Mundus té per objectiu millorar la qualitat de l'educació superior
europea i promoure l'intercanvi cultural. Se centra en la integració de la sostenibilitat en
1. Sostenibilitat econòmica, social i
http://www.medfor.eu/
els boscos i les muntanyes mediterranies que cubreixen més del 9% de la superficie
ambiental
terrestre, per abordar els temes que són específics de la silvicultura i que requereixen
una atenció especial.

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

European Forestry
secretariat
University of Eastern
Finland

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

ULisboa (coord.)
José Borges

joseborges@isa.ulisboa.pt

Presencial
(90 ECTS)

UdL (coord.)
Rosa M. Poch

rosa.poch@macs.udl.cat

Oficial

Descripció

Web

El Màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multi
1. Sostenibilitat econòmica, social i disciplinar en l'àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i
http://www.magsa.udl.cat/
ambiental
l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis
agrícoles com forestals; i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos:
aigua i sòls.

Oficial

Semipresencial
(90 ECTS)

UdL (coord.)
Domingo Molina

dmolina@pvcf.udl.es

El objetivo es contribuir a la formación de personal altamente cualificado para cumplir
con la demanda social de gestión de las emergencias por incendios forestales. La
gestión de los programas de defensa contra incendios forestales, y en particular, las
1. Sostenibilitat econòmica, social i
actividades vinculadas con las operaciones de extinción, están directamente
ambiental
relacionadas con la aplicación del sistema de manejo de emergencias (SMEIF). Las
posiciones y jerarquías en relación a la responsabilidad operacional, requieren de la
formación, capacitación y acreditación del personal que interviene.

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

Ignacio Romagosa

iromagosa@pvcf.udl.cat

L'objectiu principal del màster interuniversitari en Millora Genètica Vegetal és formar
1. Sostenibilitat econòmica, social i professionals amb els coneixements necessaris per generar noves varietats de plantes i http://masters.iamz.ciheam.
ambiental
desenvolupar programes de millora genètica, que puguin conjugar els mètodes
org/
tradicionals de selecció amb les noves biotecnologies.

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

Rosario Fanlo

fanlo@pvcf.udl.cat

El Máster es realitza per formar professionals en l'àmbit de la planificació pel
desenvolupament de les àrees rurals i la gestió del medi ambient mitjançant l'anàlisi i la http://masters.iamz.ciheam.or
1. Sostenibilitat econòmica, social i
integració dels components naturals, economics i socials que conformen els sistemes
g/es/planificacionintegrada/ini
ambiental
rurals, i l'aplicació de técniques modernes d'evaluació de recursos i de gestió de la
cio-2
informació com eina per prendre decisions en la planificació de l'espai rural.

http://www.masterfuegoforest
al.es/

UdL

Oficial

Online
(60 ECTS)

Mª Ángeles Calero
Fernández

macalero@filcef.udl.es

5. Gènere

L'objectiu general del màster és establir les bases teòriques i metodològiques per
identificar les situacions de desigualtat per raó de sexe i els indicadors de violència de
gènere, així com per intervenir obrint nous camins del coneixement a través de la
investigació en les relacions de gènere, i dissenyant, implementant i avaluant
actuacions encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de tracte entre
homes i dones i al tractament i eradicació de la violència familiar, social i estructural
contra les dones

43 Màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització

UOC

Oficial

Online
(60 ECTS)

Víctor M. Sánchez

vsanchezsa@uoc.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Aquest màster ofereix als estudiants un coneixement ampli i pràctic en aquestes
matèries que els capacita per desenvolupar més endavant un assessorament correcte
en els àmbits professionals en els quals resulta necessari ponderar objectius polítics,
socials o econòmics amb el respecte dels drets fonamentals.

44 Màster en Responsabilitat Social Corporativa

UOC

Oficial

Online
(60 ECTS)

Lluís Alfons Garay
Tamajón

lgaray@uoc.edu

El máster respon a la necessitat de formar a professionals capaços d'implementar
1. Sostenibilitat econòmica, social i projectes i sistemes de gestió de la RSC a les seves organitzacions, transformant-les
ambiental
des de l'óptica de la responsabilitat, i amb la finalitat de que siguin sostenibles en el
medi i a llarg termini des d'una perspectiva econòmica però també ambiental i social.

45 Màster Conlictology

UOC

Propi

Online
(60 ECTS)

Maria-Antònia Guardiola

toniguardiola@gmail.com

3. Cultura de Pau i justicia
restaurativa

Aquest programa permet formar-se en totes les aplicacions de la conflictologia
(conflictes familiars, comercials, socials, polítics, internacionals i armats), facilita la
realització de pràctiques, la preparació de programes de recerca i el desenvolupament
de projectes professionals propis a la vegada que presenta la xarxa més gran de
persones dedicades a promoure la pau.

Web UOC

46 Màster de Conflictologia

UOC

Propi

Online
(60 ECTS)

Xavier Pastor Pérez

javierata@gmail.com

3. Cultura de Pau i justicia
restaurativa

Aquest programa permet formar-se en totes les aplicacions de la conflictologia
(conflictes familiars, comercials, socials, polítics, internacionals i armats), facilita la
realització de pràctiques, la preparació de programes d'investigació i el
desenvolupament de projectes professionals propis, alhora que presenta la xarxa més
gran de persones dedicades a promoure la pau.

Web UOC

42

Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques
d’Igualtat

Web UdL

Web UOC

Web UOC
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47

Màster de Cooperació Internacional al
Desenvolupament i Acció Humanitària

48 Màster de Direcció i gestió d'entitats no lucratives

49

Màster de Disseny de sistemes integrats per a la
sostenibilitat

Universitat

Tipus

Modalitat

Coordinació

Contacte

Web UOC

Web UOC

Propi

Online
(60 ECTS)

Pablo Navajo Gómez

pnavajo@gmail.com

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

UOC

Propi

Online
(60 ECTS)

Pablo Navajo Gómez

pnavajo@gmail.com

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

En els darrers anys s'ha produït un augment considerable pel que fa a la creació i
consolidació d'entitats no lucratives, de mides molt diverses, amb diferents objectius i
àmbits d'actuació. La població espanyola està adquirint compromisos més importants
amb els problemes socials, per la qual cosa necessita canalitzar i estructurar els seus
desitjos de col·laboració amb entitats socials.

UOC

Propi

Online
(60 ECTS)

David Martínez Zorrilla

Université Catholique de
Louvain (coord.)

master-afepa@uclouvain.be

L’Erasmus Mundus master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis
(AFEPA) proporciona una sòlida formació que permet utilitzar i aplicar els mètodes
1. Sostenibilitat econòmica, social i adequats a l’anàlisi dels problemes socioeconòmics, formular recomanacions polítiques http://sites.uclouvain.be/afe
ambiental
i entendre els riscos i les conseqüències de les mesures polítiques i econòmiques,
pa/
sobretot les orientades al sector agrícola i de l’alimentació, les àrees rurals i els
recursos naturals i mediambientals.

Martí Rosas Casals

marti.rosas@upc.edu

Té com a objectiu proporcionar una formació interdisciplinària i avançada que faciliti la
1. Sostenibilitat econòmica, social i comprensió de les interaccions entre societat, economia i medi natural, així com de les
Web UPC
ambiental
opcions i tendències científiques i tècniques que permeten abordar els principals reptes
del desenvolupament sostenible dels sistemes socioambientals actuals.

Proporcionar coneixement dels conceptes i criteris fonamentals per comprendre les
relacions entre l'acció humana i el medi ambient és l'objectiu principal del màster.
1. Sostenibilitat econòmica, social i Ofereix una formació actualitzada en tecnologies de prevenció i sanejament de la
Web UPC
ambiental
contaminació, així com les eines fonamentals per garantir la qualitat i la gestió del medi
ambient. Forma professionals capaços de desenvolupar la seva activitat amb
compromís ètic, garantint la gestió correcta dels aspectes mediambientals.

dmartinezz@uoc.edu

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

51 Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat

UPC

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

UPC

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

Alejandro Josa

alejandro.josa@upc.edu

UPC

Oficial

Presencial o
semipresencial
(60 ECTS)

F. Xavier de les Heras

heras@emrn.upc.edu

54 Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït UPC

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Alberto Cuchi Burgos

alberto.cuchi@upc.edu

Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals

Web

UOC

UPC
(Erasmus Mundus)

53

Descripció
Els diversos actors que formen la cooperació a l'Estat espanyol s'estan comprometent
cada vegada més amb el que comporta l'ajuda internacional al desenvolupament, tant
en intervencions de desenvolupament com en acció humanitària. Aquest fet provoca
una millor dedicació i una aposta per una professionalització més gran.

Master in Agricultural, Food and Environmental Policy
50
Analysis (AFEPA)

52 Màster en Enginyeria Ambiental

Eix temàtic EpD

El màster de Disseny de sistemes integrats per a la sostenibilitat ha estat dissenyat per
1. Sostenibilitat econòmica, social i a capacitar persones generalistes, capaces de comprendre i integrar de forma
Web UOC
ambiental
simultània nombroses i diverses disciplines, i interessades a desenvolupar un paper
actiu en la transformació de les seves comunitats i organitzacions.

L'objectiu fonamental és que els alumnes puguin sortir al món laboral capacitats per
1. Sostenibilitat econòmica, social i
formar part d'equips de recerca i innovació tecnològica en el món de l'enginyeria dels
ambiental
recursos naturals.
El màster formarà professionals que, mitjançant projectes d'intervenció en l'espai urbà,
els edificis i les infrestructures siguin capaços de millorar la sostenibilitat del
1. Sostenibilitat econòmica, social i
metabolisme social, reduint l'ús de recursos i la generació de residus, augmentant la
ambiental
capacitat productiva del territori i buscant un model urbà més responsable basat en la
transformació de la ciutat existent.

Web UPC

http://masters.etsav.upc.edu
/mismec/index.html

55

Màster en Arquitectura i Medi Ambient: integració
d'energies renovables a l'arquitectura

UPC

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Helena Coch Roure

helena.coch@upc.edu

En el moment actual l'arquitectura ha d'ésser plenament conscient de les necessitats
1. Sostenibilitat econòmica, social i medioambientlas i ha de respondre amb el disseny d'entorns humans més sostenibles.
ambiental
L'objectiu és formar tècnics especialistes en sistemes de control ambiental natural.
Oferir competències per treballar en el disseny i l'avaluació d'edificis i sistemes, etc.

Web UPC

56

Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny
UPC
i tècniques de control ambiental

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Núria Ferrer Prat

arq.sost@talent.upc.edu

El curs aporta teoria i pràctica d'una arquitectura sostenible que controla el projecte de
1. Sostenibilitat econòmica, social i
construcció. Ens centrem també en els sistemes de control, que optimitzen les
ambiental
estratègies en el projecte sostenible.

Web UPC

57

Màster en Desenvolupament urbà i territorial: gestió i
transformació de les ciutats

UPC

Propi

Presencial
(60 ECTS)

M. Isabel Espinosa
Marturet

La proposta del màster amplia la formació per professionals dedicats al
1. Sostenibilitat econòmica, social i desenvolupament local, involucrats en la gestió i transformació de les ciutats en paísos
Web UPC
ambiental
en vies de desenvolupament enfatitzant l'intercanvi de coneixements i experiències i
establint xarxes per a la cooperació i el desenvolupament.

UPC

Propi

Presencial
(60 ECTS)

Blanca Arellano Ramos

El màster vol donar eines als professionals que treballen en l'ambit de la planificació
1. Sostenibilitat econòmica, social i territorial en general, i concretament, a tots aquells especialitzats en com fer compatible
Web UPC
ambiental
amb el medi ambient. La manera com es dissenya un projecte urbanístic, com s'integra
dins el territori i com afecta a la qualitat mediambiental.

58 Màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat

59

Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme,
Federalisme i Multiculturalitat

UPF

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Klaus-Jürgen Nagel

klaus.nagel@upf.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

La diversitat lingüística, nacional, ètnica, religiosa i cultural és una realitat consolidada
en el món de les democràcies actuals i una tendència d'importància creixent. Les
primeres dècades del segle XXI són testimoni d'un procés de canvi polític, econòmic i
tecnològic de característiques globals i irreversibles que planteja tant reptes com
oportunitats per a les democràcies liberals actuals. L'objectiu principal d'aquest màster
oficial és formar acadèmics i professionals d'alt nivell en l'àmbit de la teoria política,
amb capacitat per convertir-se en especialistes que puguin competir amb èxit en els
àmbits acadèmics i professionals internacionals.

Web UPF
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Universitat

Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i
UPF
Diversitat

Tipus

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Descripció

El Màster ofereix l'oportunitat d'estudiar i investigar el paper dels mitjans de
comunicació en la construcció, representació i reconeixement de la diferència i de la
diversitat a través dels col·lectius considerats com a més vulnerables. El programa, que
s'imparteix en anglès, ofereix una mirada transversal i crítica des de diferents
Web UPF
perspectives de les ciències socials sobre les estructures de poder existents darrera les
pràctiques comunicatives (tant periodístiques com persuasives o d'influència) i que
impacten en els processos socials relacionats amb la diferència/diversitat, els
reflecteixen i hi interaccionen.

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Núria Almiron

nuria.almiron@upf.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Web

El màster, de marcada orientació internacional, pretén formar investigadors
específicament en el camp de la comunicació social, dotant-los d'una forta base en
mètodes d'investigació i proporcionant les eines per conèixer les principals tendències
Web UPF
en el camp de la investigació en comunicació. El Màster compta amb alumnes de
diversos continents: Europa, Amèrica i Àsia, amb assignatures que s'imparteixen
fonamentalment en castellà, i continguts en anglès i català.
Aquest màster té com a objectiu formar als estudiants per a l'exercici de carreres
professionals i/o acadèmiques com a "policy-makers", analistes o investigadors en
relacions internacionals amb un alt component en política comparada i internacional. El
Web IBEI
màster ofereix una formació basada en fonaments conceptuals sòlids combinats amb
una orientació pràctica orientada a l'anàlisi de la política internacional i dels seus
problemes.

61 Màster en Comunicació Social

UPF

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Lluís Codina

lluis.codina@upf.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

62 Màster en Relacions Internacionals

UPF
Interuniversitari
(UPF+UAB+UB)

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

UPF (coord.)
Robert Kissack

rkissack@ibei.org

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

63 Màster en Polítiques Públiques / Public Policy

UPF
Erasmus Mundus

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

UPF (coord)
Pablo Pareja

ppareja@ibei.org

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El següent màster permet aprofundir en els elements teòrics i pràctics essencials per a
comprendre la realitat internacional contemporània, i alhora, analitzar altres aspectes
d'aquesta realitat des dd'una perspectiva multidisciplinària. Hi ha una necessitat de
formar especialistes en politiques públiques amb perspectiva internacional per
respondre a la demanda d'organitzacions internacionals.

Web IBEI

64 Màster en Salut Pública

UPF
Interuniversitari
(UPF+UAB)

Oficial

Presencial
(120 ECTS)

UPF (coord.)

salut.publica@upf.edu

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

El màster en Salut Pública té com a objectiu principal capacitar els estudiants per
comprendre els processos de salut/malaltia i els seus determinants des de la
perspectiva poblacional i per afrontar els problemes de salut a través d'intervencions
col·lectives de promoció, protecció i restauració de la salut. Aspira a ser un programa
internacional d'excel·lència per a la formació de professionals en salut pública.

Web UPF

65 Màster en Estudis Xinesos

UPF

Oficial

Presencial
(90 ECTS)

Dept. Humanitats

estudisxinesos.humanitats@upf.ed 2. Governança, drets humans i
u
ciutadania global

El màster en Estudis Xinesos ofereix uns estudis d'especialitat amb una perspectiva
contemporània i interdisciplinària. Ofereix una formació integrada sobre els àmbits
Web UPF
xinesos en els camps de l'economia, la cultura, les relacions internacionals, la història i
la llengua xinesa que s'orienta tant a les sortides professionals com a la recerca.

Institut Universitari
d'Història Jaume Vicencs iuhjvv@upf.edu
i Vives

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

Un dels temes principals del màster és l'estudi del poder dins dels imperis, estats i
colònies a Europa, les Amèriques, Àfrica i Àsia. Explorem com fenòmens globals -fam,
genocidi, diàspores, migració, esclavitud, guerra, revolució i resistència, colonització i
descolonització- s'han manifestat en diversos períodes històrics i llocs. Els estudiants
adquireixen habilitats interdisciplinàries necessàries per analitzar la política, la societat,
Web UPF
l'economia i les relacions internacionals sobre la longue durée. Un altre enfocament
recurrent és sobre les interpretacions de cultures i d'identitats respecte a la família, la
religió, el gènere, l'etnicitat, la raça, la classe, la nació i l'estatus. Posem l'èmfasi en
analitzar la "globalització" -i la cooperació i competició global- dins d'un marc
comparatiu i transnacional.

Presencial
(60 ECTS)

Ricard Zapata

ricard.zapata@upf.edu

4. Interculturalitat

El màster va dirigit a persones interessades en la gestió de la migració i la diversitat
que vulguin consolidar uns estudis universitaris de qualitat i que vulguin tenir eines útils Web UPF
per especialitzar-se en l'ambit de la recerca acadèmica.

URV
Interuniversitari
Oficial
(URV+UPF+URL+UB+U
dL)

Semipresencial
(120 ECTS)

URV (coord.)
Antoni Pérez Portabella

antonio.perezportabella@urv.cat

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

L'objectiu del màter és formar professionals i investigadors capacitats per fer operatives
en contextos africans les competències i coneixements adquirits prèviament, així com
per a aprofitar els potencials oferts per aquests contextos. Per fer això, han de ser
Web URV
capaços, en el sector en el que cadascú estigui format, de detectar, analitzar i, en el seu
cas, dinalitzar, els factors socioculturals, polítics, econòmics, externs, interns que
intervenen en el desenvolupament de les societats.

URV
Interuniversitari
(URV+UB)

Semipresencial
(120 ECTS)

Oriol Romaní

coord.miamsg@urv.cat

Té com a objectiu proporcionar als estudiants una base sòlida en teories, tècniques i
metodologies en antropologia mèdica perquè, en finalitzar, estiguin preparats per traduir
1. Sostenibilitat econòmica, social i
problemes socials en preguntes de recerca antropològica i transformar aquestes
Web URV
ambiental
investigacions en polítiques pràctiques, de manera que contribueixin a crear
innovacions socials i trobar nous models d'intervenció sanitària.

66 Màster en Història del Món

UPF

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

67 Màster en Gestió de la Immigració

UPF

Propi

Màster de Ciències Socials del Desenvolupament:
68
cultures i desenvolupament a l’Àfrica

69 Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

Oficial
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Màster en Canvi climàtic: reconstrucció instrumental i
anàlisi

Universitat

URV

Tipus

Oficial

Modalitat

Presencial
(60 ECTS)

Coordinació

Javier Sigró

Contacte

javier.sigro@urv.cat

Eix temàtic EpD

Descripció

Web

El canvi climàtic constitueix la principal amenaça ambiental a la qual s’enfronta la
humanitat durant el present segle XXI. Aquest màster està adreçat a totes aquelles
persones que vulguin orientar la seva activitat professional tant cap a la reconstrucció i
1. Sostenibilitat econòmica, social i l’anàlisi del canvi climàtic observat a la Terra com cap a l’estudi dels seus impactes
Web URV
ambiental
presents i futurs sobre els aspectes naturals i antròpics del territori, la salut humana, la
percepció social que se’n té i els compromisos internacionals establerts.

URV

Oficial

Presencial
(90 ECTS)

Sandra Contreras

sandra.contreras@urv.cat

L'objectiu del màster que es proposa és preparar professionals de l'àmbit de l'energia,
medi ambient i producció sostenible, amb una rigorosa formació científica i tècnica,
1. Sostenibilitat econòmica, social i capaços de donar una resposta flexible i multidisciplinària als reptes que suposa la
Web URV
ambiental
construcció d'una societat sostenible mitjançant la concepció, disseny, avaluació,
implementació i gestió de processos respectuosos amb el medi ambient, el consum dels
recursos naturals i la salut.

72 Màster en Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible URV

Oficial

Presencial
(90 ECTS)

Sandra Contreras

sandra.contreras@urv.cat

L'objectiu del màster és preparar professionals de l'àmbit de l'energia, medi ambien i
1. Sostenibilitat econòmica, social i producció sostenible, amb una rigurosa formació per donar resposta als reptes que
Web URV
ambiental
suposa la construcció d'una societat sostenible mitjançant el disseny i la gestió de
processos respectuosos amb el medi ambient, el consum de recursos naturals i la salut.

73 Màster en Dret Ambiental

URV

Oficial

Online
(120 ECTS)

Susana Borràs

coordmuda@urv.cat

2. Governança, drets humans i
ciutadania global

URV
Interuniversitari
(URV+UGR)

Oficial

Semipresencial
(60 ECTS)

Jordi Blay

master_agt@urv.cat

Aquest màster interuniversitari (Universitat de Granada i Universitat Rovira i Virgili) de
1. Sostenibilitat econòmica, social i caràcter semipresencial té com a objectiu formar, de manera multidisciplinària,
ambiental
professionals i investigadors en el camp de l'ordenació, planificació i gestió del territori
en les diferents escales d'actuació.

Web URV

master.empreninnova@urv.cat

El màster forma universitaris que, al marge de la seva especialització acadèmica,
vulguin tenir un coneixement profund de les tècniques econòmiques, comptables,
1. Sostenibilitat econòmica, social i financeres, organitzatives i d'estudis de mercat imprescindible per crear una empresa
ambiental
innovadora. En la conjuntura social i econòmica actual, el foment de l'emprenedoria
innovadora esdevé una estratègia clau per transitar cap a un model econòmic més
sostenible i més centrat en el capital humà.

Web URV

71

74

Màster en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat
Energètica

Màster d'Anàlisi i Gestió del Territori: planificació,
governança i lideratge territorial

75 Màster en Emprenedoria i Innovació

76

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi
Ambient i Seguretat Laboral

URV

Oficial

Presencial
(60 ECTS)

Laia Pié

URV

Propi

Semipresencial
(60 ECTS)

Marta Schuhmacher

El màster proporciona coneixements tant de caràcter fonamental com específic en dret
del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials,
Web URV
complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes
tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.

Formació de tècnics especialistes en el disseny, la implantació, el manteniment i millora
1. Sostenibilitat econòmica, social i dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral. http://www.etseq.urv.cat/m
ambiental
Aquest Màster proporciona els coneixements per fer auditories internes dels tres àmbits, gicmas/
segons els requisits de les normes vigents.

RECULL DE DIPLOMATURES DE POSTGRAU. ÀMBIT EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES, CURS 2016-17
TÍTOL POSTGRAU

Universitat

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Cultura de Pau

UAB

Presencial
(30 ECTS)

Cecile Barbeito

cecile.barbeito@uab.cat

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Gènere i Igualtat

Economia Cooperativa

UAB

UAB

Comunicació dels Conflictes i de la
UAB
Pau

Comunicació dels Conflictes i dels
Moviments Socials
UAB

Presencial
(35 ECTS)

Presencial
(30 ECTS)

Presencial
(33 ECTS)

Albert Guirao

Oscar Rebollo

Antoni Castel

dp.pg.genere.igualtat@uab.cat

igop.bcn@uab.cat

antoni.castel@uab.cat

Descripció
Web
Durant el procés del postgrau es proporciona els coneixements
necessaris per comprendre el concepte d'educació i cultura de pau,
així com la transformació de conflictes a nivell micro i s'adquireixen Web UAB
capacitats per l'anàlisi dels conflictes a nivell macro i els processos
de negociació.

5. Gènere

La diplomatura de postgrau preten donar formació especialitzada en
un area que no ha aparegut suficientment reflexada dins dels plans
d'estudi especialitzats. D'aquesta manera s'aprofundiràn els estudis
Web UAB
en genere. L'objectiu és donar formació en els estudis sobre dones i
gènere que sigui riguros i a la vegada aplicable a problemàtiques
d'interés social en els nostre pais, és a dir, formar agents d'igualtat.

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Amb més d'un segle i mig d'història i presència a tot el món,
l'economia cooperativa se sustenta en els valors de participació,
equitat i democràcia i té un clar posicionament en processos clau
per a la cohesió i el progrés social com són: la sostenibilitat global i
la solidaritat intergeneracional. Aquest model econòmic ofereix
respostes a molts dels reptes actuals de la societat, esdevenint una
alternativa empresarial amb capacitat d'afrontar els reptes del segle Web UAB
XXI. Per integrar i desenvolupar el model cooperatiu en un espai de
formació superior, presentem la sisena edició de la diplomatura de
postgrau en Economia Cooperativa, que té com a objectiu generar
coneixement i formar persones expertes en els diferents aspectes
de la gestió de l'empresa d'economia cooperativa i el seu entorn
polític, econòmic i social.

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

S'ofereix la formació a través de l'estudi de diversos conflictes
internacionals, per entendre quina és la lògica dels conflictes i com
actuar informativament d'una forma responsable i compromesa en
Web UAB
coordinació amb agents que sobre el terreny treballen per construir
la pau, defendre els drets humans, transformar els conflictes fins
estadis més justos i reduir el patiment humà.
Els mitjans de comunicació són també actors dels conflictes sobre
els quals informen. L'activitat periodística diària sobre diferents
conflictes quotidians els quals afecten a col.lectius o moviments
socials diversos no només pot contribuir a denunciar els abusos
que pateixen, sinó que pot publicitar fórmules que contribueixin a
una més justa resolució. La diplomatura de postgrau en La
Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials ofereix la
formació adequada, a través de l'estudi de diversos conflictes i
moviments socials, per entendre quina és la seva lògica i com
actuar-hi informativament d'una forma responsable i compromesa
amb valors solidaris i de justícia social.

Presencial
(33 ECTS)

Antoni Castel

antoni.castel@uab.cat

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Convivència i Transformació del
Conflicte

UAB

Presencial
(30 ECTS)

Montserrat Iglesias

formacio.continuada.epsi@uab.cat

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Dinamització Local Agroecològica

UAB

Semipresencial
(30 ECTS)

Josep Luís Espluga

JosepLluis.Espluga@uab.cat

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Web UAB

Aquest programa, primer any del Màster de Gestió Integral del
Conflicte i Promoció de la Convivència, tracta de combinar els
Web UAB
coneixements clàssics sobre mediació i gestió de conflictes, al
temps que incorpora coneixements sobre les més innovadores
metodologies d'intervenció.
Es tracta de dotar als participant d'una àmplia base sobre
l'agroecologia en general i les seves aplicacions en territoris rurals,
perirubans, i urbans de societats contemporànies. A més, conèixer
Web UAB
la realitat de la dinamització local agroecològica a Catalunya i a
l'Estat Espanyol des de la seva història fins als reptes de futur
passant per l'actualitat.

TÍTOL POSTGRAU

Universitat

Modalitat

Coordinació

Violències Masclistes

UAB

Presencial
(35 ECTS)

Noelia Igareda Gonzalez

UAB

Presencial
(50 ECTS)

Comunicació. Cooperació
internacional i mediació
sociocultural en el mediterrani

Ricardo Carniel

Contacte

dp.pg.violencies.masclistes@uab.cat

master.mim@uab.cat

Eix temàtic EpD

5. Gènere

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Seguretat de l'Energia i del Medi
Ambient

UAB

Presencial
(32 ECTS)

Montserrat Iglesias

josepmanel.lopez@uab.cat

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Immigració: Drets i cohesió social

UAB
interuniversitari
(+UB)

Presencial
(33 ECTS)

Alisa Petroff

cr.migracions@uab.cat

4. Interculturalitat

Cultura de pau, cohesió social i
diàleg intercultural: aplicacions
pràctiques

UB

Online
(30 ECTS)

Begoña Román

info.il3@ub.edu

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Anàlisi i Intervenció
Socioambiental: entorns urbans,
comunitat i sostenibilitat

UB
interuniversitari
(+UAB)

Presencial
(30 ECTS)

Maria Rosa Bonet

mrbonet.mia@ub.edu

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Comunicació i educació ambiental UB

Online
(35 ECTS)

___

info@iusc.es

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Diagnosi Ambiental

UB

Presencial
(36 ECTS)

___

info@iusc.es

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Energies Renovables

UB

Presencial
(36 ECTS)

___

info@iusc.es

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Descripció
Web
Com objectiu tenim donar una formació sociojuridica en els estudis
sobre les violències masclistes cientificament rigososa i alhora
pràctica, a més formar a especialistes en violències masclistes. És Web UAB
necessari en empreses públiques però també privades, per poder
detectar problemes i oferir respostes.
Els objectius del postgrau consisteixen en preparar professionals en
l'àmbit de la mediació i la cooperació intermiditerrània. La
http://master
perspectiva del postgrau és teòrica i pràctica i està vinculat a la
mim.uab.cat
realitat actual del context i dels diferents actors que intervenen a la
regió mediterrània dins de l'àmbit de la cooperació.
La sensibilització de la ciutadania i dels professionals per la millora
ambiental, de productes, processos i serveis per al benestar de les
persones, alhora que es prioritza la cura del medi ambient, la
contaminació ambiental. El desenvolupament de les alternatives
energètiques, exigència de sostenibilitat, etc manifesten la
necessitat de formació en aquest camp.
El postgrau permet adquirir una formació teòrica i pràctica sòlida, de
caràcter professionalitzador i interdisciplinari, sobre els fluxos
migratoris, els mecanismes de gestió d'aquests fluxos, les
polítiques públiques vinculades a la integració social de la
immigració, així com a l'estudi de les complexitats de la regulació
normativa de l'estrangeria.
El postgrau preten donar resposta als reptes de les societats del
segle XXI per millorar la convivència i la interculturalitat en tots els
seus nivells. Es proposen continguts al voltant de la construcció
d'una convivència social basada en una cultura de pau, amb la
voluntat d'edificar un món on prevaleguin valors, actituts i conflictes
mitjançant el diàleg, la mediació i la negociació entre les persones,
els grups i les nacions.
L'objectiu general és facilitar una formació en temes d'anàlisi i
intervenció ambiental, des dels presuposits de la psicologia
ambiental, amb émfasi en les dimensions socials, sense oblidar el
medi físic i les dimensions tecnològiques. S'ha posat émfasi en la
importància del comportament humà i social com factor fonamental
per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el medi natural
com en l'urbà.
Els objectius del postgrau són: Aprendre a identificar i analitzar
recursos i equipament d'educació ambiental; Adquirir la formació
necessària per dissenyar i portar a terme programes i projectes en
educació ambiental; Dominar els conceptes i les eines específiques
de la comunicació ambiental; Aprendre a avaluar programes de
comunicació i educació ambiental; Aprendre a definir les estratègies
necessàries per consolidar un compromís de la societat envers el
medi ambient a través de la participació.
Els objectius del postgrau són: Saber utilitzar les eines d'anàlisi,
diagnosi i gestió ambiental; Desenvolupar competències aplicables
al disseny de sistemes de gestió ambiental; Adquirir coneixements
per poder dissenyar mesures preventives i correctores per a la
sostenibilitat dels recursos naturals; Conèixer les tècniques i
normatives associades a l'avaluació ambiental de projectes, plans i
programes i definir les possibles estratègies de reducció de
l'impacte ambiental.
Els objectiu sdel postgrau són: Conèixer les fonts d'energies
renovables i les tecnologies per al seu aprofitament; Adquirir les
bases per planificar i gestionar projectes de producció energètica
basats en energies renovables; Rebre formació tècnica
especialitzada per avaluar l'eficiència energètica de processos i
instal·lacions i optimitzar la utilització dels recursos; Conèixer el
marc legal de l'aprofitament de les energies renovables.
- Aprendre a mesurar l'impacte ambiental de les instal·lacions
d'aprofitament d'energies renovables.

http://www.s
eguretatintegr
al.org

Web UAB

Web UB

Web UB

Web UB

Web UB

Web UB

TÍTOL POSTGRAU

Universitat

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Descripció

Web

Educació Ambiental i Governança
UB
per a la Sostenibilitat

Presencial
(36 ECTS)

___

info@iusc.es

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Els objectius del postgrau són: Aprendre a identificar i analitzar
recursos i equipament d'educació ambiental; Adquirir la formació
necessària per dissenyar i portar a terme programes i projectes en
educació ambiental; Dominar els conceptes i les eines específiques
de la comunicació ambiental; Capacitar-se per definir les estratègies Web UB
necessàries per assolir un compromís efectiu de la societat envers
la sostenibilitat i la solidaritat a través de la participació ciutadana.
- Conèixer el paper de l'Administració i de l'empresa en la
governança per a la sostenibilitat.

Art per a la Inclusió Social

Presencial
(30 ECTS)

Ascensión Moreno

amorenog@ub.edu

2. Governança, drets
humans i ciutadania global

El postgrau ofereix la formació necessària per intervenir en el
context social mitjançant activitats artístiques i culturals, amb
l'objectiu d'aconseguir la transformació i inclusió social i el
desenvolupament comunitari.

2. Governança, drets
humans i ciutadania global

El postgrau ha de contribuir als següents objectius: -Adquirir els
coneixements i les eines necessàries per dirigir projectes i establir
xarxes de cooperació cultural internacional; Potenciar el
Web UB
desenvolupament de programes i projectes de cooperació cultural a
escala internacional; Contribuir a l'enriquiment i coneixement mutu a
partir del contrast de realitats i projectes entre regions.

Cooperació i Gestió Cultural
Internacional

UB

UB

Semipresencial
(30 ECTS)

La Sexuació del Coneixement

UB

Semipresencial (30
ECTS)

__

duoda@ub.edu

5. Gènere

Fonaments en Salut Global

UB

Presencial
(30 ECTS)

Núria Casamitjana i
Antoni Plasència

formacion@isglobal.org /
secretariamedicina@ub.edu

2. Governança, drets
humans i ciutadania global

Gestió ambiental a l’empresa i a
l’administració pública. Recursos,
comunicació i canvi

UB

Presencial
(30 ECTS)

Rosa Bonet

mrbonet.mia@ub.edu

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Gestió, tractament i valorització de
UB
residus

Online
(30 ECTS)

Lorena Jurado

info.il3@ub.edu

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Territoris Sostenibles i Ciutats
Connectades

UOC

Online
(30 ECTS)

Mirela Fiori

mirelafiori@uo.edu

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Disseny per a la Sostenibilitat

UOC

Online
(30 ECTS)

David Martinez Zorrilla

dmartinezz@uoc.edu

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Lluís Bonet

gestiocultural@ub.edu

Web UB

El postgrau té com a objectius: Aprendre la riquesa que té per a
qualsevol matèria del saber el fet de tenir en compte la sexuació
humana inherent al coneixement, ja que és una qualitat pròpia del Web UB
subjecte del coneixement; Introduir-se en les pràctiques de recerca
que tenen present el sentit lliure de ser home o dona.
Els objectius del postgrau són: Analitzar els factors que
condicionen la salut de la població mundial; Entendre les relacions
complexes de la salut amb altres disciplines, com ara l'economia,
les ciències polítiques o l'epidemiologia, entre d'altres; Participar en
el desenvolupament de solucions sostenibles que contribueixin a
Web UB
millorar la salut i el seu accés, sobretot en les poblacions més
desafavorides.
- Treballar en equips multidisciplinaris en la cerca i implementació
de solucions que adrecin els principals problemes i reptes de la
salut global amb ètica i respecte pels drets humans.
Els objectius del postgrau són: Adquirir coneixements específics per
desenvolupar tasques de gestió ambiental, fent èmfasi en els
aspectes relacionats amb el comportament individual i social;
Conèixer tècniques i instruments per dur a terme l'avaluació i la
Web UB
gestió en empreses i institucions, tant en l'àmbit organitzacional
com territorial; Adquirir una base comuna conceptual, lingüística i
pràctica per poder dur a terme, des dels diferents perfils
professionals, treballs aplicats que requereixin una col·laboració
interdisciplinària i transdisciplinària.
El postgreu preten que els estudiants adquireixin la preparació
necessària per desenvolupar-se professionalment en funcions de
Web IL3
responsabilitat en la gestió, el tractament i la valorització de residus.
En el postgrau de Territoris sostenibles i ciutats connectades
abordem la ciutat des de diferents dimensions. Una perspectiva
Web UOC
transversal i integral que capacita a professionals de diferents
disciplines a elaborar i implementar polítiques i instruments per a
ciutats connectades, obertes i col·laboratives.
Es tracta de capacitar als professionals per al desenvolupament de
les seves professions en el marc d'una cultura per al
desenvolupament d'hàbitats i comunitats sostenibles. Poder posar
Web UOC
en marxa processos de transició cap a una cultura sostenible
integral, tant a petita escala, com en l'ambit de grans comunitats
bioregionals i organitzacions.

TÍTOL POSTGRAU

Universitat

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Acció Humanitària

UOC

Online
(30 ECTS)

Víctor M. Sánchez

vsanchezsa@uoc.edu

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Armed conflicts and crisis
management

UOC

Online
(30 ECTS)

Ismael Peña

ipena@uoc.edu

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Cooperació internacional al
desenvolupament

UOC

Online
(30 ECTS)

Víctor M. Sánchez

vsanchezsa@uoc.edu

2. Governança, drets
humans i ciutadania global

Resolució de conflictes polítics i
armats

UOC

Online
(34 ECTS)

Ismael Peña

ipena@uoc.edu

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Societal and Business Conflicts

UOC

Online
(30 ECTS)

Eduard Vinyamata

evinyamata@uoc.edu

3. Cultura de pau i justicia
restaurativa

Drets Humans i Empresa

UOC

Online
(35 ECTS)

Víctor M. Sánchez

vsanchezsa@uoc.edu

2. Governança, drets
humans i ciutadania global

Descripció
L'objectiu principal és oferir una formació tècnica per adquirir
competències i capacitats en l'àmbit de l'acció humanitària.
Comprendre aquesta acció humanitària, mitjançant un procés basat
en l'anàlisi d'informació, la reflexió compartida i l'acció en temes
d'actualitat d'aquest camp, etc.
Els conflictes són una constant en la vida de les persones, en els
grups socials i en la vida internacional. En totes les èpoques
històriques, en totes les cultures, grups i països, la cerca de la pau
és una constant. Els costos provocats pels conflictes són molt
elevats. Sofriments humans, pèrdues econòmiques i degradació
moral.
La cooperació internacional al desenvolupament assoleix una
dimensió pròpia crucial en el terreny de l'ajuda internacional al
desenvolupament, entesa com a treball a llarg termini que obté uns
beneficiaris d'acord amb agents clau per a millorar de manera
sostenible condicions de benestar. Estaríem parlant d'un escenari
complex, en què és important tenir en compte coneixements
interdisciplinaris no solament dels aspectes tècnics i de gestió, sinó
també d'altres que tractin directament el context i les seves
persones. El postgrau de Cooperació internacional al
desenvolupament s'esforça per aportar aquests coneixements,
recollint en aquest propòsit les bases i les metodologies per a
treballar el desenvolupament humà i les capacitats de les persones.
Les societats contemporanies es caracteritzen per canvis profunds i
accelerats que, generen conflictes que són dificils de resoldre i
representen costos humans i econòmic elevats. Hem d'assumir la
inevitabilitat del conflicte, entendre'n les motivacions i saber explotar
les possibilitats de millota i canvi que aquest pot generar amb una
intervenció adequada. Per tant, és important adquirir les capacitats
d'anàlisi i de planificació de l'acció en intervencions pacifiques en
conflictes armats.
Els esforços de la Humanitat per viure en pau ens aporten prous
coneixements per assolir resultats reals, desterrar la guerra,
transformar els conflictes i saber gestionar-los positivament. Aquest
màster de Conflictologia reuneix tota mena de coneixements, els
sistematitza i els presenta mitjançant una pedagogia avançada i
eficaç. Resolució, transformació, mediació i gestió de conflictes,
estudis i cultura de pau són sinònims entre si i amb el concepte
científic i pluridisciplinari de la conflictologia.

Web

Web UOC

Web UOC

Web UOC

Web UOC

Web UOC

La interacció entre els Drets Humans, la Democràcia i la
Globalització s'ha convertit en un àmbit considerat com a
fonamental per a l'assegurament de les majors cotes de benestar
social. Qualsevol activitat de l'àmbit privat, especialment, dins de
les empreses, té notables repercussions en la garantia dels drets
humans fonamentals. Aquest postgrau en Drets Humans i Empresa
ofereix als seus estudiants un coneixement ampli i pràctic en
Web UOC
aquesta matèria que els capacitarà per a desenvolupar, després, un
assessorament molt especialitzat en l'àmbit de l'empresa, per tal
d'orientar adequadament els seus processos interns i sistemes
d'avaluació de riscos cap a la protecció dels drets humans tant dels
seus treballadors, com dels proveïdors, accionistes, clients,
consumidors, etc. dins del marc conceptual de la responsabilitat
social corporativa

TÍTOL POSTGRAU

Universitat

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Drets Humans i col·lectius
especialment vulnerables

UOC

Online
(35 ECTS)

Víctor M. Sánchez

vsanchezsa@uoc.edu

2. Governança, drets
humans i ciutadania global

Food Security Programme
Management

UOC

Online
(30 ECTS)

__

__

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Food and International Migrations

UOC

Online
(30 ECTS)

__

__

UOC

Online
(30 ECTS)

__

__

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Food, culture and locality

UOC

Online
(30 ECTS)

F. Xavier Medina

__

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Projectar el territori (ordenació del
UPC
territori)

Presencial
(30 ECTS)

Joaquim Sabaté

__

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

UPC

Presencial
(30 ECTS)

Isabel Castiñeira

__

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Web

La interacció entre els Drets humans, la democràcia i la
globalització s'ha convertit en un àmbit considerat com a fonamental
per garantir les quotes més grans de benestar social. Qualsevol
activitat de l'àmbit públic i privat té repercussions considerables en
la garantia dels drets humans fonamentals. Aquest Postgrau ofereix
Web UOC
als seus estudiants un coneixement ampli i pràctic en aquesta
matèria que els capacita per desenvolupar més tard un
assessorament especialitzat en la prevenció i la protecció dels drets
humans de col·lectius especialment vulnerables com ara els nens,
les dones, els col·lectius LGTB o els immigrants i refugiats.
El diploma de postgrau conjunt UOC-FAO de Gestió del programa
de seguretat alimentària és impartit per un equip internacional amb
una àmplia experiència en aquesta disciplina. Amb aquesta
Web UOC
formació, els estudiants entendran la seguretat alimentària i estaran
més ben preparats per a assumir el treball de seguretat alimentària i
donar-li suport a les seves comunitats.
__

Food systems and governance

Projectar la ciutat (plantejament
urbà)

Descripció

Web UOC

Les persones que participen en el programa del postgrau de
Sistemes alimentaris i governança analitzaran els sistemes que
regeixen l'agricultura i l'alimentació en l'esfera internacional. El
programa comença explorant temes clau en els estudis alimentaris, Web UOC
conceptualitzant els sistemes alimentaris i contextualitzant el
comerç dels productes agroalimentaris. Els alumnes també
aprendran destreses i mètodes de recerca i d'anàlisi política.
El diploma de postgrau en Alimentació, cultura i localitat explora
d'una manera interdisciplinària el rol que juga l'alimentació en la
conformació de les realitats locals i, alhora, l'impacte que té la
localitat sobre l'alimentació (tot entenent que local pot significar
Web UOC
moltes coses). Es tenen en compte les implicacions socials,
culturals i polítiques de l'alimentació i la seva relació amb les
persones i els llocs. Es té en compte la manera en què s'utilitza
l'alimentació per a protegir, fomentar i, algunes vegades, amenaçar
les persones i els llocs.
Aquest mòdul combina l'enfoc estratègic i el disseny físic, prestant
especial atenció a les transformacions del territori. L'estudi es
combina amb cursos sobre la teoria de la planificació regional,
economia regional, ecologia del paisatge, mètodes i eines de
disseny regionals. Els projectes es basen en la informació
preparada prèviament, perquè els estudiants puguin ràpidament
arribar a enfrontar-se amb el tema i treballar en les seves propostes
Web UPC
en profunditat. Les principals qüestions a tenir en compte seran els
escenaris d'acostament, els nous models i tècniques per afrontar el
disseny territorial, l'ús dels recursos patrimonials per millorar el
desenvolupament local, la importància de la morfologia del territori
com a criteri principal de disseny, o com la mobilitat i les
infraestructures han de dirigir-se a ajudar al desenvolupament
regional amb consciència ambiental.
Aquest mòdul té a veure amb les característiques i problemes del
sistema urbà europeu. L'estudi es combina amb cursos sobre
Teoria de projecte urbà, paisatgisme i disseny de l'espai públic, la
planificació del medi ambient i l'economia urbana. Les principals
qüestions a tenir en compte seran la relació entre el medi ambient i
la ciutat, la disposició dels fluxos de mobilitat (persones i
Web UPC
mercaderies) en relació amb la distribució espacial de les activitats
urbanes, el disseny de nous teixits residencials i productius a les
ciutats compactes, millorar el patrimoni urbà i el paisatge o la millora
de la distribució espacial dels valors de centralitat i instal·lacions
públiques i privades. Barcelona o altres ciutats importants seran
utilitzades per a estudis de casos concrets.

TÍTOL POSTGRAU

Universitat

Modalitat

Coordinació

Contacte

Eix temàtic EpD

Projectar el lloc (projecte urbà)

UPC

Presencial
(30 ECTS)

Miquel Corominas

__

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Descripció
Web
Els seus objectius són establir les relacions entre les noves peces
de la ciutat contemporània, que es distingeixen freqüentment pel
seu aïllament, fet que ha generat territoris periurbans on la
disgregació és dominant, estudiar els aspectes compositius del
Web UPC
projecte urbà, classificar segons patrons comuns els mètodes
d'intervenció en les recents operacions de reforma urbana i
analitzar els nous projectes residencials en base a aspectes com la
centralitat, l'accessibilitat, les dotacions, els espais comunitaris,
d'oci o de naturalesa.

Arquitectura i urbanisme
mediambiental

UPC

Presencial
(34 ECTS)

Juan Luis Fumadó i
Ezequiel Uson

__

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

Coherentment amb els principis del desenvolupament sostenible,
aquest postgrau proporciona una formació enfocada a entendre,
conscienciar i saber minimitzar l'impacte en el seu entorn ambiental,
dels edificis en particular i del creixement urbà en general, sense
superar els límits de suport dels ecosistemes, mantenint al mateix
Web UPC
temps les condicions de confort. El curs aporta teoria i pràctica
d'una arquitectura sostenible que controla de principi a fi el projecte
de construcció: materials, estratègies solars passives, instal.lacions
energèticament eficients amb l'aprofitament actiu de les energies
renovables, mínima producció de residus i posterior tractament.

Disseny i avaluació de polítiques
públiques

UPF

Semipresencial
(30 ECTS)

Clara Vallés

politicaspublicas@ie.org.ar

1. Sostenibilitat econòmica,
social i ambiental

El postgrau va encaminat a analitzar les eines que permetin el
disseny i l'avaluació de polítiques publiques sobre el benestar
Web UPF
social. Comprendre a la vegada les particularitats de les institucions
encarregades de les seves execusions.

2. Governança, drets
humans i ciutadania global

Garantitza els coneixements i les capacitats necessàries per als
professionals de la salut pública a traves de les administracions i
serveis de ciutadania, puguin desenvolupar de forma més efectiva
Web UPF
la seva funció en l'ambit de la promoció i protecció de la salut i el
control i la prevenció de malalties en la població tenint en compte el
context sociopolitic i economic del seu entorn.

2. Governança, drets
humans i ciutadania global

El Diploma de Postgrau en Cooperació, Desenvolupament i
Innovació Social, permet desenvolupar les competències bàsiques
per a la gestió d’entorns complexos i canviants propis de l’acció
social en el context global actual. Així mateix ofereix una formació
integral que, amb un plantejament eminentment pràctic, dóna
resposta a les necessitats d’especialització i professionalització de
les persones que volen actuar en l'àmbit de la cooperació per al
desenvolupament o la innovació social.

Salut Pública

Cooperació, Desenvolupament i
Innovació Social

UPF

URV

Semipresencial
(30 ECTS)

Semipresencial
(30 ECTS)

Olatz Garin

Raquel Ramos

raquel.ramos@fundacio.urv.cat

Fundació
URV

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (EpD)
Eixos temàtics
Eixos temàtics EpD
1. Sostenibilitat econòmica, social i ambiental

Model econòmic actual i anàlisi estructural de les desigualtats
Paradigmes desenvolupament sostenible i propostes alternatives
Territori, medi ambient i gestió dels recursos naturals
Consum responsable, hàbits i estils de vida
2. Governança, drets humans i ciutadania global

Relacions internacionals. Agents polítics, econòmics i socials
Sistemes de protecció de drets humans. Drets fonamentals i socials
Democràcia i participació ciutadana
Cooperació i educació per al desenvolupament
3. Cultura de pau i justícia restaurativa

Gestió i resolució de conflictes
Transformació social no violenta
Anàlisi de conflictes armats i processos de pau
Relacions interpersonals i habilitats socials
4. Interculturalitat

Diversitat cultural i desigualtat
Cohesió social i convivència: processos d'exclusió i inclusió
Actituds discriminatòries, antiracisme
5. Gènere

Identitats de gènere i sexuals
Estereotips, prejudicis, discriminacions
Poder i gènere

